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Mistä sairaalan ICT koostuu? 

ICT 

 Noin 6000 päätelaitetta 

 Noin 200 tietoliikennejakamoa 

 Satoja tietoliikennelaitteita 

 Satoja kilometrejä kaapelia 

 Satoja palvelimia 

 Satoja tietojärjestelmiä 

 Satoja teratavuja dataa 

 Satoja rajapintoja ja riippuvaisuuksia 

 Tuhansia käyttäjiä 



Taustaa... 



Taustaa... 



Taustaa... 



Taustaa... 



ICT-varautuminen – Miksi? 

  Varautumisen nykytilanne ei usein vastaa kaikilta osin toiminnan asettamia    

  vaatimuksia. 

  Digitalisaatio muuttaa pelikenttää. 

  Uudenlaiset riskit ja uhkaskenaariot. Maailma muuttuu.  

  Tarve ydintoimintojen varmistamiselle ennalta määriteltyjen mallien mukaan  

  normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 

  Potilasturvallisuus. Toiminnan turvaaminen. Liiketoiminnan turvaaminen. 



ICT-varautuminen – Miksi? 
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PSSHP ICT-varautuminen 

 Hanke käynnistyi 8/2016  

 Kesto n. 3 vuotta 

 KYS – Kuopion yliopistollinen sairaala 

 Tekninen kehittämishanke: 

 Kriittiset tietojärjestelmät 

 Tietoturva 

 Tietoliikenne 

 Konesalit 

 ICT-varautuminen on osa  

     asiakkaan jatkuvuudenhallintaprosessia 

 

Tietoliikenneverkko 
 



Tekniset periaatteet ja suunnittelun lähtökohdat 

Kahdentaminen ja klusterointi 

Virtualisointi 

Verkon segmentointi 

Palveluiden eriyttäminen 

ISO/IEC 27001:2013 

VAHTI 



 
PSSHP ICT-varautuminen 
Hankkeen eteneminen 
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Q3   Q4 

Hankesuunnittelu 
Nykytilan analysointi 
Riskien analysointi 

Vaatimusten tarkennus 
Arkkitehtuurisuunnittelu 
Konesalisuunnittelu 

Tavoitetilan kuvaus 
Ratkaisusuunnittelu 
Sovellusten nykytilat, riippuvuudet,  
vaikutusanalyysit, tavoitetilat, projektointi... 

HA-konesali v1.0 
Sovellusten siirto uuteen  
infraan aloitetaan... 
Toiminnan jatkuvuussuunnittelu 

HA-infran toteutus aloitetaan 
Kampusverkon toteutus aloitetaan 
Siirtosuunnittelu 
Oracle/Exadata-käyttöönottoprojekti.... 

SIEM + TTP 24/7 
Haavoittuvuusskannaukset 
Ratkaisujen pilotointi/testaus 
Dokumentointi 

HA-konesali v2.0 käyttöönotto, toisen konesalin siirtoprojekti 
DR-konesali 
Sovellusten siirto uuteen infraan jatkuu... 

HA-levyjärjestelmän käyttöönotto/testaus 
Infra-komponenttien toteutus/testaus 
Kampusverkon toteutus jatkuu... 
Uranus/AluePegasos migraatioprojektit 

NYT 

Valvomo 24/7 
Palvelutasot 
Toipumissuunnitelmat 
Konesalin siirtosuunnittelu 



Varautumistarpeiden tunnistaminen 

Toimintaympäristö- 
ja riskianalyysi 

Toiminnan 
vaikutusanalyysi 

(BIA) 

Toimintojen 
priorisointi ja 
järjestelmien 

luokittelu 

Palautumistavoit-
teiden määrittely 

(RTO, RPO) 

Kriittisten 
toimintojen 

jatkuvuussuunnittelu 

Palvelutasojen 
tarkastus (SLA) 

Toipumis-
suunnitelmien 
dokumentointi 

Auditointi, testaus, 
harjoittelu, 
koulutus 

Nykytilan kuvaus ja 
riskianalyysi 

Kriittiset toiminnot 
ja priorisointi 

Järjestelmien ja 
palveluiden 

kriittisyysluokat 

Vaatimukset 

Kehitysprojektit 
Järjestelmien ja 

palveluiden tavoitetilat 
ja suunnitelmat 



Varautumishankkeen ensimmäiset vaiheet 

1. Kriittisten toimintojen ja niihin liittyvien järjestelmien sekä palveluiden 
tunnistaminen 
 

2. Järjestelmien priorisointi, kriittisyysluokittelu, vaikutusanalyysi ja 
nykytilan kuvaus 
 

3. RTO- ja RPO-määrittely (palautumistavoitteet) 
 

4. Riskianalyysi, kehittämiskohteiden tunnistaminen ja 
toimenpidesuunnitelmat 

 
 



Toteutusmalli (esimerkki) 



Palautumistavoitteiden määrittely 



Vaikutusanalyysi ja kriittisyyden määrittely 

Mitä tapahtuu, jos järjestelmä lakkaa toimimasta? Miten tällä hetkellä 

toimitaan?  

Miten nopeasti potilasturvallisuus voi vaarantua?  

Miten tällä hetkellä on varauduttu yllättäviin ICT-häiriöihin?  

Miten jatkuvuuden hallintaa voitaisiin parantaa erilaisilla varajärjestelyillä? 
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ICT-varautuminen – kriittisyysluokittelu 



ICT-varautuminen – sovelluskorit 

PSSHP:n varautumishankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ICT-häiriöistä 
toipuminen mahdollisimman nopeasti  
 syntyi sovelluskoriajattelu 

 
1. Sovelluskori 1 – toipuminen n. 2 min  

- Infra-palvelut, tietoliikenne, sovellustason klusterointia tukevat tietojärjestelmät 
 

2. Sovelluskori 2 – toipuminen 10-60 min  
- Virtualisoidut sovellukset 

 
3. Sovelluskori 3 – toipuminen tapauskohtainen 

- Fyysiset palvelimet, jotka eivät tue sovellusklusterointia 
 



Miten varmennan ICT:n kriittisessä toimintaympäristössä? 

Kehittämällä ICT-infraa, siten että riskit voidaan hallita paremmin ja niihin voidaan 
reagoida mahdollisimman nopeasti. 

Kahdentamalla kaikki yksittäiset komponentit, jolloin yksittäiset huollot tai laiteviat 
eivät aiheuta katkoja. 

Toteuttamalla korkean käytettävyyden tekninen ympäristö ja arkkitehtuuri (HA/DR). 

Kehittämällä kyberturvallisuutta tukevia prosesseja sekä hyödyntämällä 
kyberturvallisuutta parantavia teknologioita. 

Kehittämällä valvontaa, reagointikykyä, palveluprosesseja, toipumis- ja 
jatkuvuussuunnitelmia sekä palveluketjun hallintaa. 

Testaamalla varajärjestelmiä säännöllisesti ja harjoittelemalla häiriötilannetoimintaa. 



 

Kiitos! 


